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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA 

__________________________________________________ 
 

Číslo 62                        prosinec 2020 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

letošní rok se chýlí ke konci. Bývá zvykem či snad slušností trochu bilancovat, zhodnotit 

uplynulé, popřát k úspěchům a vyslovit přání pro nové, co přichází. 

    Inu, co říct k tomu, jaký byl rok 2020. Troufnu si tvrdit, že průběh letošního roku asi nikdo 

z nás neočekával. Zažíváme rok nečekaných změn, překvapení, obav, ale i nadějí. Že bude lépe, 

že se obávaný koronavirus unaví a zmizí. Že nás přestane strašit, sužovat a také omezovat. 

Jenže ouha, on se drží a neslábne, bohužel ani nezmizí a číhá na svou chvíli. Slabou útěchou 

nám může být to, že v tom nejsme sami a stejný problém řeší téměř všechny státy světa. 

Rozhodně je lepší být optimisticky naladěn, než propadnout chmurám a depresím. 

    Vážení spoluobčané, přeji vám, i všem vašim blízkým a spolupracovníkům, šťastné a 

klidné Vánoce. Držme si navzájem palce, aby nadcházející rok 2021 byl milostivý k nám všem, 

aby se společnosti, ekonomice i každému jednotlivci dařilo a aby naše obec vzkvétala. 

       Jan David, starosta obce Liboš 
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U S N E S E N Í z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Liboš 

konaného dne 18. 6. 2020 

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce a zprávu o kontrole usnesení 
za uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby na parc. č. 454 a 452 v k.ú. Liboš s ČEZ Distribuce a.s. Děčín za cenu 1000,- Kč.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje dodatek č. 22 ke smlouvě o dílo 28050023 ve věci úpravy cen za 
tříděný odpad s firmou Marius Pedersen s platností od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje a přijímá 
dotaci na pořízení požární techniky pro JSDH Liboš ve výši 16.500,- Kč.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje:  
a) žádost paní T. M. o prominutí nájemného nebytových prostor KD čp. 137 v celkové výši 37.500,- 

Kč za období březen až květen 2020 z důvodu nemožnosti podnikání pohostinských služeb dle 

nařízení vlády v rámci opatření COVID-19.  

b) žádost paní T. P. v zastoupení paní L. K. o prominutí nájemného v celkové výši 3.000,- Kč z 

nebytových prostor kosmetického salonu v čp. 82 v Liboši za období březen až květen 2020 

z důvodu nemožnosti podnikání v kosmetických, masážních a pedikérských službách dle nařízení 

vlády v rámci opatření COVID-19.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace žadateli 
Charita Šternberk, Opavská 13, 785 01 Šternberk na základě žádosti ze dne 10. 3. 2020 a schvaluje 
poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na provoz charitních sociálních a zdravotních služeb na rok 
2020.  

 Zastupitelstvo obce Liboš nezjistilo, že by účetní závěrka Obce Liboš za rok 2019 neposkytla v rozsahu 
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Obce Liboš za rok 2019 
bez výhrad.  

 Zastupitelstvo obce Liboš nezjistilo, že by účetní závěrka Mateřské školy Liboš, příspěvkové 
organizace za rok 2019 neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 
220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo 
schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Liboš, příspěvkové organizace za rok 2019 obce Liboš bez 
výhrad.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje závěrečný účet obce Liboš za rok 2018 bez výhrad. Zisk po 
zdanění výsledku hospodaření činí 4.967.943,98 Kč.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ Liboš bez výhrad 
s výsledkem hospodaření 95.016,98 Kč, který bude převeden do fondu investic.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje rozpočtová opatření č. 3, 4, 5 a 6/2020 dle rozpisu, která jsou 
přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje hospodaření obce za leden až duben 2020.  

 Zastupitelstvo obce Liboš vydává souhlas k uzavření dohody o provedení práce s paní D..B., členkou 
zastupitelstva, na vyplacení odměny ve výši 10.000,- Kč za šití roušek pro občany obce.  

 Zastupitelstvo obce Liboš ukládá starostovi vypsat do 31. 8. 2020 výběrové řízení na pracovní místo 
účetní obce. 

 

 

U S N E S E N Í   z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Liboš 

konaného dne 5. 11. 2020 

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce a zprávu o kontrole usnesení 
za uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva a zprávu krizového štábu.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
8018305/VB/001 na pozemku parc. č. 449 – ostatní plocha v k.ú. Liboš s ČEZ Distribuce a.s. Děčín 
za cenu 1.000,- Kč.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
8025531/VB/001 na pozemku parc. č. 139/1 – ostatní plocha v k.ú. Krnov s ČEZ Distribuce a.s. Děčín 
za cenu 1.000,- Kč.  
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 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje smlouvu o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu s VHS Sitka s.r.o., Šternberk s účinností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou. Pachtovné 
činí 30.000,- Kč ročně.  

 Zastupitelstvo obce Liboš  
a) bere na vědomí petici občanů ve věci vysoké hladiny vody v mlýnském náhonu. 
b) ukládá starostovi postoupit petici občanů Magistrátu města Olomouce, odboru ŽP k dalšímu 
projednání 

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.  

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zprávu o činnosti sdružení žen.  

 Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí zprávu o činnosti sociální komise.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje hospodaření obce za 3Q/2020.  

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, 10 a 11/2020 dle rozpisu, která jsou 
přílohou zápisu.  

 Zastupitelstvo obce Liboš souhlasí s podílem obce Liboš na intenzifikaci ČOV Štěpánov ve výši 
2.404.000 Kč a schvaluje rozložení splátek podílu na 5 roků.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje poskytnutí úhrady mimořádného členského příspěvku DSO 
Mikroregion Šternbersko za spoluúčast při zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní 
prostředí na realizaci projektu „Šternbersko door to door“ ve výši 2.684,- Kč.  

 Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje poskytnutí úhrady mimořádného členského příspěvku DSO 
Mikroregion Šternbersko na výrobu propagačních tiskovin ve výši 4.750,- Kč. 

 

 

Rozpočet obce Liboš na rok 2021 
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Záznam z mimořádného jednání a činnosti Krizového štábu obce Liboš      

ve dnech 15. 10. 2020 – 16. 10. 2020 

Na základě vyhlášení stavu nebezpeční druhého povodňového stupně v obci Liboš svolal 

starosta obce Liboš mimořádné jednání Krizového štábu dne 15. 10. 2020 v 7,00 hodin za účasti 

Jana Davida, starosty, Martiny Loutocké, místostarostky, a Jiřího Janečky, velitele JSDH. 

Vzhledem k tomu, že se dne 15. 10. 2020 

začaly zvedat hladiny místních řek Oskavy a Říčí, 

bylo svoláno jednání krizového štábu. Tok Říčí se 

rozlil do polí v jednu velkou lagunu a ta začala 

zaplavovat zahrady a dvory občanů bydlících 

v bezprostřední blízkosti. Nebezpečí vniku vody 

do domů se týkalo asi 13 rodinných domků.  

Dne 15. 10. 2020 se dostavila na obec paní 

Anežka Ryšavá, bytem Liboš 65 s tím, že jí voda 

zaplavila dvůr a hrozí nebezpečí, že vnikne do 

domu. Další oznámení bylo od Miroslava 

Neplecha, Liboš 186, kterému také voda vnikala 

do zahrady. Postupně se ozývali další občané.  
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Vzhledem k této situaci byl okamžitě svolán krizový štáb a místní hasičská jednotka. Do 

této akce se zapojili i další občané jako dobrovolníci. Po zhodnocení situace na místě s místní 

jednotkou bylo konstatováno, že vlastními silami tuto situaci nezvládneme. Proto bylo 

prostřednictvím operačního střediska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

požádáno o pomoc. Po příjezdu jednotek HZS bylo spolu s velitelem zásahu ze stanice Šternberk 

rozhodnuto, že přetékání břehu vodního toku Říčí bude zamezeno návozem zeminy a vytvořením 

hráze v délce více jak 50 m. Okamžitě se také začal pytlovat písek do pytlů, kterých měla obec 

dostatek. Byl použit písek na skládce v dosahu dotčených nemovitostí, který zapůjčila firma, 

provádějící pokládku elektrických kabelů do země. Následně byl dovezen další z nedaleké 

pískovny. Ze stanice Šternberk bylo zapůjčeno pytlovací zařízení a přišli pomoct i ochotní občané. 

Až poté, kdy se stoupání hladiny zastaví, bude zahájeno čerpání.  

Starosta obce zajistil 

traktorbagr a terénní nákladní vozidlo 

a bylo okamžitě zahájeno navážení 

břehu vodního toku Říčí zeminou, 

kterou jsme měli na nedaleké skládce 

jako výkopek ze současně budované 

místní komunikace. Při nakládce 

zeminy na navážení hráze nezištně 

pomohla svojí nakládací technikou a 

bagry firma, která nám buduje novou 

komunikaci.   

 V poledních hodinách byl tento 

návoz posílen ještě o dvě vozidla. V popoledních hodinách bylo zahájeno přečerpávání vody přes 

komunikaci na přilehlé pole čerpadly z kontejneru HZS OK. Po zdárném navezení hráze na břehu 

vodního toku a zamezení průsaku vody bylo za spolupráce s vedením HZS OK a Odboru ochrany 

Magistrátu města Olomouce jednáno o použití velkého čerpadla z kontejneru HZS k odčerpání 

vody z pole. 

Kontejner byl dovezen a zprovozněn ve večerních hodinách. Pro sání čerpadla byla 

bagrem vytvořena jáma a výtlačné potrubí bylo po komunikaci položeno až za přilehlý most po 

směru vodního toku. Z tohoto důvodu musela být ve spolupráci s PČR uzavřena komunikace a  

provoz byl směrován po objízdné trase. Čerpání probíhalo celou noc a došlo k výraznému snížení 

vodní laguny. Díky hrázím, vytvořených z pytlů s pískem, bylo zamezeno průniku vody do 

jednotlivých domácností.  

V ranních hodinách dne 16. 10. bylo 

vzhledem k velikosti vodní laguny rozhodnuto 

pokračovat v odčerpávání až do poledních hodin. 

Bezprostřední nebezpečí vniku vody do obytných 

domů však již nehrozilo.  

Zástupci krizového štábu byli přítomni této 

akci po celou dobu. Zajištovali občerstvení pro 

zasahující hasiče a dobrovolníky, kteří přispěli 

svou pomocí. Vařil se čaj, káva, polévka a 

připravovalo další občerstvení.  

V odpoledních hodinách 16. 10. bylo již za 

pomoci okolních jednotek SDH pokračováno 

v odčerpávání vody tak, aby se podařilo stáhnout vodu ze zahrad a dvorů přilehlých nemovitostí.  

Celá situace s lokální záplavou byla zvládnuta bez vážné újmy na majetku občanů. Místní 

jednotka hasičů průběžně pomáhala občanům s čerpáním vody ze sklepů, studní a zahrad.   

Jan David, starosta obce Liboš 
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Poděkování 

Všem, kteří se zúčastnili zásahu na této lokální povodni, patří můj obdiv a upřímné 

poděkování za nasazení a dobře odvedenou práci při záchraně majetku našich spoluobčanů. Dík 

patří jak profesionálním členům HZS, tak i členům dobrovolných jednotek z okolí, ostatním 

občanům, kteří se zapojili do pytlování písku, panu Derychovi s traktorbagrem, firmě Tiefenbach 

za poskytnutou techniku a společnosti RI-STAV za poskytnutou technickou a organizační pomoc. 

Zvláštní díky a uznání patří také panu Jiřímu Markovi, který se se svými pracovníky a 

technikou do těchto záchranných prací zapojil a vzdal se finanční náhrady, panu Harnayovi, který 

se svojí Tatrou navážel zeminu na zvýšení břehu přetékajícího potoka a ještě mezi tím stihl dovézt 

fůru písku. Při mém dotazu na fakturaci sdělil, že nic nechce, že to byla pomoc občanům Liboše. 

Rovněž firma Dýha Max nepožadovala refundaci mzdy za našeho velitele jednotky, který byl 

k těmto pracím uvolněn. 

Ještě jednou díky.            

Jan David, starosta obce Liboš                             

 

Libošské hody 

I v letošním roce, plném různých omezení 

a nařízení v souvislosti s epidemií koronaviru, se 

nám podařilo uspořádat Libošské hody. Je to 

dlouholetá tradice a jedna z největších 

kulturních akcí, kterou obec, kromě festivalu 

dechovek, obecního plesu, dyniády a dalších 

společenských a sportovních akcí, pořádá. 

Letos se hody konaly v areálu pohostinství Za 

Vodó v neděli 13. září 2020 za krásného 

slunečného počasí a za hojné účasti nejen 

místních, ale i přespolních občanů.  

 Příjemným zpestřením hodového 

programu bylo vystoupení herečky Vilmy 

Cibulkové v pořadu Křeslo pro hosta. Svými 

historkami a zážitky z hereckého prostřední nás 

všechny příjemně pobavila a na závěr zájemcům 

darovala podepsané fotografie.  

 

Celý hodový program doprovázelo duo 

Bernardýnos pana Ing. Michala Václavského. V rámci 

hodů byl v sobotu v zahradě kulturního domu promítán 

film „Případ mrtvého nebožtíka“. V patnáct hodin pak 

byla v kapličce sloužena mše svatá. Nechybělo ani 

bohaté občerstvení, zajištěné místní provozovatelkou, 

paní Terezou Mňačkovou.  

 Na závěr lze konstatovat, že i letos se hody 

vydařily ke spokojenosti návštěvníků.  

Božena Krmelová 
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Festival dechových souborů 
Setkání při dechovce zaplňuje každý rok první neděli v červnu zahradu kulturního domu 

v Liboši. Bohužel v letošním roce zůstávala otázka pořádání XXVI. ročníku Festivalu malých 

dechových souborů dlouho otevřená z důvodu různých opatření a nařízení kvůli epidemii 

koronaviru. I když se situace s blížícím se termínem zlepšovala, pořádat tradiční festival za účasti 

několika kapel nebylo umožněno z důvodu omezení kapacity jak účinkujících, tak i návštěvníků.  

 Festival dechových hudeb v Liboši se stal za dvacet pět let konání velkou tradicí, známou 

v širokém okolí. Této akce se vždy se svým vystoupením účastní několik kapel, někdy i 

zahraničních. O tom, že je i o žánr dechové a lidové hudby zájem, svědčí příznivci, kterých se do 

Liboše sjíždí každoročně kolem tří set z různých částí naší republiky, například až z Blanska, 

Krnova, Opavy, Bruntálu, Zábřehu, Kyjova, 

Brna, Českých Budějovic a dokonce i 

z Německa.  

 Protože letos z důvodu již zmíněných 

vládních opatření nebylo možné tradiční 

festival v zavedeném rozsahu uspořádat, 

rozhodla se obec alespoň pro menší variantu 

v podobě přátelského posezení s dechovkou, 

které nahradilo XXVI. ročník Festivalu malých 

hudebních souborů.  

 Toto posezení s dechovkou se 

uskutečnilo 7. 6. 2020 v zahradě kulturního 

domu v Liboši. Tak jako každoročně se ho 

zúčastnilo hodně příznivců, i když jejich počet 

zdaleka nedosahoval počtu z předchozích 

let. Po celé odpoledne vystupovala jen jedna kapela, a to Fryštácká Javořina. Bylo to velmi 

příjemně strávené odpoledne a návštěvníci si odnesli hezké zážitky. I když počasí s námi chvílemi 

laškovalo, podařilo se akci zdárně dokončit. Průtrž mračen nás naštěstí minula, ale některé obce, 

například Šumvald a Břevenec, takové štěstí neměly. Nakonec se sluníčko objevilo, a to i na 

tvářích odcházejících spokojených návštěvníků.  

 Po celou dobu konání akce se o občerstvení starala provozovatelka místní restaurace, 

paní Tereza Mňačková.  

        Božena Krmelová  
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Několik ohlédnutí za činností v uplynulém období 

Po zahájení akce ČEZU při pokládce elektrického vedení do země dle dohody v části Malý 

Jílkov byly zahájeny práce v režii obce na připoložení našeho kabelu a stavbou osvětlovacích 

sloupů v části od kulturního domu přes mlýnské náměstí po trafo na hrázkách, kde zůstávalo 

původní nadzemní vedení. V prostoru u mlýna byl u nového sloupu a budoucího vánočního 

stromu zhotoven rozvaděč se dvěma zásuvkami a trafem k osvětlení stromu. Celá tato akce 

proběhla dle projektové dokumentace a stavebního povolení. 

    Současně proběhla na základě projektu a povolení stavba osvětlení přístupové cesty 

k novému víceúčelovému hřišti. Zároveň zde byl položen kabel k rozvodu elektrické energie na 

nové hřiště a do buněk na stávajícím hřišti ke zřízení nového odběrného místa tak jako v klubovně 

v Krnově. Po kolaudaci ČEZU bude zažádáno o zřízení tohoto místa, rozvaděč je již zabudován 

a bude nám poskytnut elektroměr. 

    V souvislosti s odstraněním nadzemního vedení elektrické energie byla nutná dohoda s 

ČEZ o odkoupení dvou sloupů, které jsou nutné pro chod veřejného osvětlení a rozhlasu pro 

Krnov v části Velký Jílkov. 

    S tímto úzce souviselo řešení problematiky obecního rozhlasu, který vedl také po sloupech 

ČEZU, a jen v úseku od mostu do Štěpánova po most na křižovatku k Moravské Huzové se 

jednalo o 10 těchto sloupů. Ve spolupráci se Štěpánovem bylo dohodnuto, že tato trasa bude 

řešena bezdrátově. U nás tedy po reinstalaci ústředny na obecním úřadě je bezdrátové i drátové 

spojení tak, abychom zachovali spojení do Krnova. S hlášením Štěpánova jsme propojeni a 

Štěpánov má bezdrátové spojení do Moravské Huzové. Samozřejmě to stálo nějaké finance, ale 

po odstranění sloupů ČEZU nám nic jiného nezbylo. Navíc byly odstraněny stávající nevzhledné 

sloupy z předzahrádek našich občanů. 

    Byla zahájena stavba komunikace Malý 

Jílkov, jako jedna z těch velkých a finančně 

náročných. Tato komunikace vede od 

Mlýnského náměstí, kolem kulturního domu 

přes Malý Jílkov až po bránu obecního rybníku 

okolo hřiště. Za posledním domem je zhotovena 

točna pro vozidla svozu odpadů. V současné 

době je již stavba zhotovena a zbývají drobné 

nedodělky a dopravní značení. V rychlejším 

postupu prací bránilo neustále deštivé počasí, 

ale zatím postupujeme dle smlouvy a 

harmonogramu. 
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Také se pohnula činnost kolem tvorby 

územního plánu. Jsou postupně zapracovány 

připomínky státních organizací, samospráv a 

soukromých osob tak, abychom se dostali 

k finální verzi určené k veřejnému projednání. 

Pořizovatel, tedy magistrát se všemi komunikuje, 

včetně krajského úřadu. 

Proběhlo několik jednání se Štěpánovem 

ohledně spolufinancování intenzifikace čistírny 

odpadních vod. Bylo dohodnuto, že na poměrné 

části tohoto projektu, která je označena jako 

finanční spoluúčast při získání dotace, se bude 

obec Liboš na základě smlouvy podílet v částce 

podle počtu obyvatel v rámci tvorby tzv. fondu na obnovu vodohospodářské infrastruktury, který 

nám ukládá zákon.  

    Na základě usnesení posledního zasedání zastupitelstva byla vyhlášena veřejná výzva na 

obsazení nové účetní obce za stávající, která je již ve starobním důchodu. Komise jmenovaná 

starostou obce na svém jednání vybrala ze 17 uchazečů tři do dalšího kola ústních pohovorů. Po 

nich se komise shodla na paní Pavlíně Vašenkové z Bohuňovic, která byla dne 1. 10. 2020 přijata 

do trvalého pracovního poměru. Se stávajícími pracovnicemi bude ukončen pracovní poměr 

dohodou.  

    K mimořádné situaci s lokální povodní, která se udála ve dnech 15. a 16. 10. 2020 mám 

samostatnou zprávu, kterou jsem poskytl Magistrátu města Olomouce a jeho odboru ochrany. 

    Minulý měsíc proběhl plánovaný dílčí audit hospodaření obce pracovníky krajského úřadu, 

tentokrát nejen pouze na dálku, tak jako na jaře, ale jedna pracovnice byla přítomna a jeden 

pracovník byl na krajském úřadě a přijímal požadované dokumenty dálkově formou emailu.  

    Průběžně probíhají revize ze zákona a to hasicích přístrojů, komínů, plynových spotřebičů 

a dalších prostředků v majetku obce. 

    Z kulturně společenských a sportovních akcí se v letošním roce s ohledem na vyhlášená 

opatření mnoho neuskutečnilo. Počátkem roku to byl Obecní a Babský ples. Pak následovala 

nutná pauza až do měsíce června, kdy se místo tradičního festivalu malých hudebních souborů 

uskutečnil, s ohledem na vyhlášená opatření omezující počet účastníků, jen koncert jednoho 

souboru. Následovaly hody v Krnově a až v září hody v Liboši. Na víceúčelovém hřišti se 

v polovině září uskutečnil turnaj v nohejbale. 

O všechny další tradiční akce jsme s ohledem na situaci bohužel přišli. 

        Jan David, starosta obce Liboš    

Turnaj v nohejbale na hřišti v Liboši 



 

11 

Hody v Krnově         

 

Zpráva o činnosti Sdružení žen v Liboši za rok 2020 

 

V sobotu 7. 3. 2020 

uspořádalo Sdružení žen v 

Liboši, jako organizační 

složka obce Liboš, tradiční 

Babský bál. Ples se vydařil a 

účast byla velká.  

Vzhledem ke všem 

opatřením Ministerstva 

zdravotnictví ČR a vyhlášení 

nouzového stavu bylo 

Sdružení žen nuceno 

všechny další naplánované 

jarní akce zrušit.  

 

 

Členky se aktivně v první vlně COVID-19 zapojily 

do roznášení hygienicky zabalených roušek, ušitých paní 

Danuší Běhalovou, všem starším občanům až domů.  

Jelikož epidemiologická situace i po ukončení 

nouzového stavu dále nedovolila pořádat další 

naplánované akce, byly členky nuceny všechny zbývající 

akce do konce roku 2020 zrušit. Jako alespoň malou 

připomínku naší oblíbené Dyniády vytvořila paní 

Běhalová na Mlýnském náměstí malou výstavu. 

Dále členky pomáhaly při letošních záplavách 

v Liboši roznášením občerstvení zasahujícím hasičům a 

jejich pomocníkům. 

Začátkem prosince byl na Mlýnském náměstí 

ozdoben vánoční stromeček a rozsvícení se uskutečnilo 

bez přítomnosti občanů.   

Martina Loutocká                                                                 
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Zpráva sociální komise obce Liboš za rok 2020 

Od 4. 1. 2020 navštívila sociální komise obce Liboš u příležitosti výročí narozenin řadu 

seniorů s přáním za obec Liboš. Jubilanti ve stáří 70, 75, 80 a více let obdrželi dárkový balíček. 

V době od 7. 3. 2020 do 31. 5. 2020 jsme byli vzhledem k vyhlášení nouzového stavu nuceni 

návštěvy občanů přerušit (epidemiologická situace ČR). Po ukončení nouzového stavu se tyto 

návštěvy opět uskutečnily, proběhly však za zvýšených hygienických podmínek. 

V rámci opatření Ministerstva zdravotnictví jsme zajistili ušití a roznos hygienicky 

zabalených  roušek všem starším občanů. Dále byly ušity roušky navíc, které byly k dispozici pro 

všechny občany na obecním úřadě.       

Občany jsme u příležitosti jejich jubilea dále navštěvovali až do doby opětovného  

vyhlášení nouzového stavu v ČR. V návštěvách budeme dále i zpětně pokračovat až po ukončení 

všech opatření a dle aktuální situace a nařízení vlády ČR.  

Danuše Běhalová  

 

Ze života MŠ 
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